Dessutom finns här en spännande kulturhistoria med torplämningar, kvarnar, stenbrott och
historiska vägar.
Leden passerar genom tre naturreservat och
ett av Västsveriges artrikaste områden.

Välkänt men ändå okänt

Lygnern ligger på gränsen mellan Halland och Västergötland. Den ingår i Rolfsåns avrinningsområde
vars vatten mynnar i Kungsbackafjorden.
Bergbranterna längs Lygnerns norra stränder är sedan tidigare kända för sin värdefulla natur. Ramnån
kastar sig här utför klipporna och bildar det vackra
och välbesökta Ramhultafallet. Flera naturreservat
finns i området som Årenäs-Tostekulla, Ramhultafallet och Smälteryd.
Området har varit känt sedan länge, men upptäckten
av ovanliga svampar i början på 2000-talet visade att
naturen ändå var dåligt utforskad.

Hasselmus

Strimmig spolsnäcka

Att upptäcka mångfald tillsammans

Ovanliga arter

Exempel på ovanliga arter som finns inom området
är västkustros, ekoxe, guldsandbi, hasselmus, hasselsnok, örtlav, fågelfotsmossa, mindre hackspett,
lax och lundtaggsvamp. Den senare rapporterades år
2000 från området för första gången i Sverige. Vissa
arter har här sina enda kända förekomster i länet.
Många arter behöver mosaiker av solbelysta ängar
och hagmarksträd tillsammans med skogbevuxna
områden.

Myllrande artrikedom

Totalt har 2100 arter hittats i det 400 hektar stora
området. Detta är troligen ungefär 20 % av de arter
som verkligen finns här. Det innebär att det kan finnas runt 10 000 arter i området - mycket finns kvar
att upptäcka!

Mindre hackspett

Runt ”Lygnerns norra branter” finns många värdefulla miljöer som tillsammans ingår i
en viktig helhet inom Rolfsåns avrinningsområde. Exempel är
Storåns, Söråns och Nolåns
dalgångar, strandområden
runt Lygnern och Stensjön,
Fjärås bräcka, Rolfsån
och Kungsbackafjorden.

Kulturhistoria

Genom samverkan och gemensamma visioner ökar
inspirationen! Föreningar, markägare, företag, kommuner och andra myndigheter behöver samverka för
att nå en hållbar utveckling! Friska artrika ekosystem, folkhälsa och landsbygdsutveckling är något
som kan gå hand i hand.

Anledningen till den höga mångfalden är den stora
variationen av miljöer som bergbranter, ädellövskog,
gamla och döda träd, öppna solbelysta marker, stränder, våtmarker och Storåns utlopp. Att berggrunden
i branterna delvis består av basisk bergart (grönsten)
ökar också artrikedomen.

Många arter lever av växter. Därför kan växternas
artantal ge en vink om hur stor artrikedomen kan
vara i övriga grupper.

Resväg

Samverkan för mångfald

Vad skapar mångfald?

Mycket av mångfalden är svår att upptäcka eftersom
många arter är små. Men de små är minst lika viktiga
som de stora. Insekter och svampar är de två klart
artrikaste grupperna.

Nätverk

Rolfsåns avrinningsområde.
Projektområdet längs Lygnerns
norra branter är rödmarkerat.

Området är en viktig ”hot spot” för biologisk mångfald. Det betyder att här finns en ovanligt hög artrikedom och många rödlistade arter. Nästan etthundra
rödlistade arter har hittats.

De små är viktiga!

Praktfingersvamp

Värdefulla naturområden behöver finnas i nätverk så
att arter kan sprida sig i landskapet. Därför behöver
områden bindas samman. Gamla träd, levande och
döda, behöver sparas och vårdas, gammal skog få
stå kvar, blomrika hagmarker och vägkanter skötas,
våtmarker återskapas och vattenmiljöer skyddas mot
föroreningar.

Ett hett område

Mellan 2012 och 2015 pågick ett samarbetsprojekt
mellan Sätila Hembygdsförening, Ledbrytarna,
Naturskyddsföreningen i Mark och Marks kommun. Målet var att hitta så många arter som möjligt
från Sätila, längs Lygnerns norra sida till kommungränsen. Fåglar, fladdermöss, insekter, svampar,
lavar, mossor och växter inventerades tillsammans
med kunniga personer från trakten och övriga Västsverige. Runt 200 personer deltog på de många utflykter som anordnades i området. I samma veva anlades leden i området genom Ledbrytarnas försorg.

Det största hotet mot många ovanliga arter inom
området är igenväxningen av öppnare marker och
gläntor.

Jaguarfläck och
skriftlav

Violettkantad guldvinge

Västkustros

Åkergroda

Området ingår i en viktig vandringsväg för exempelvis lax, som numera kan simma från havet ända
upp till Olsfors för att leka. Ett stort höststräck av
fåglar sker genom Storåns dalgång, längs ”Lygnerns
norra branter” och vidare mot kusten. Historiskt har
Lygnern och Storåns dalgång varit viktiga även för
människors resor med båt, häst och till fots. Idag kan
du färdas över Lygnern på båten ISA, vars förlaga
trafikerade sjön i början på 1900-talet.

Området ligger kring den gamla gränsen mellan
Danmark och Sverige varav en gränsmarkering finns
kvar längre västerut. På kartor från 1600-talet kan
man se hur inägorna såg ut där man slog hö och
hade åkertegarna. Djuren hölls under sommaren
på utmarken utanför inägan. Torplämningar och
odlingsrösen finns längs leden, som delvis går på den
gamla kyrkvägen till Sätila kyrka. En annan del går
på kvarnvägen som ledde till kvarnar vid Ramhultafallet. Fram till mitten av 1900-talet fanns ett stenbrott för den kända Fjäråsgnejsen i området.
Läs mer

Lygnerns norra branter - att upptäcka
mångfald (rapporten)
ISA af Lygnern - en resa bakåt i tiden
in i framtiden!
Natur- och kulturmiljöinventering
av Storåns dalgång i Marks kommun
2007
Välkommen till länets naturreservat
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djuroch-natur/skyddad-natur/naturreservat

Naturskyddsföreningen i Mark:
mark.naturskyddsforeningen.se

Lygnerns vattenråd: www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr

Produktion: BioDivers Naturvårdskonsult. Foto: Peter Nolbrant, Jan Kuylenstierna, Boris Berglund och Staffan Johansson.

Lygnerns stora vattenspegel breder ut sig från
Sätila till Fjärås bräcka. Längs sjöns norra sida
sträcker sig en milslång led mellan Sätila och
Tostekulla. Leden tar dig längs Lygnerns stränder genom ett varierat landskap med utsikter
över sjön och sköna naturupplevelser genom
skogar, öppna marker och längs bergbranter.

Lygnerns norra branter
- att upptäcka mångfald

Leden

Leden är totalt 11 km. Man kan börja vid Sätila sand
men det finns även fler parkeringsmöjligheter längs
leden som man kan utgå från. Svårighetsgraden varierar från mycket lättgången på vägar till lite svårare
på stigar. Det finns också några brantare och svårare
passager och trappor som kräver lite mer balans.
Vid Årenäs finns även en sträcka som fungerar för
rullstol och barnvagn.
1. Lygnern och båten Isa
Lygnern är en stor sjö som sträcker sig två mil mot
sydväst. Sjöns vatten passerar sedan Sundsjön samt
Stensjön och rinner därefter genom Rolfsån som
slutligen mynnar i Kungsbackafjorden.
Båten Isa, vars förlaga trafikerade sjön mellan Sätila
och Fjärås runt 1900-talets början, utgår från Sätila
sand och gör turer som du kan följa med på.
2. Sätila sand
Här finns en lång sandstrand, badplats och en brygga
för Isa. Under 1800-talet var Sätila sand i stort sett ett
öppet sandfält med sanddyner. I början på 1900-talet
planterades tall för att binda sanden.
Flera mycket sällsynta arter finns längs stranden. I
barken på vissa av de gamla tallarna lever den rödlistade reliktbocken. På den långgrunda stranden växer
den småvuxna och hotade borstsäven.
3. Lillesjön och alsumpskogar
Nära utloppet svänger ån kraftigt (meandringar). Avsnörda korvsjöar har bildats. Området svämmas över
med jämna mellanrum och blöta områden skapas på
svämplanet. Fram till 1800-talet fanns här produktiva
slåttermader. När dessa övergavs växte det upp alsumpskog. Här hittar man ovanliga arter som mindre
hackspett som behöver gott om gamla lövträd, och
här växer örlaven som växer på lövträd där luftfuktigheten är hög. I vattensamlingar finns en mängd
vattenlevande smådjur som dykare, buksimmare och
larver av trollsländor och dagsländor.
4. Storån
Storåns källor ligger i Bollebygds och Borås kommuner. Ett stort projekt har genomförts för att återskapa
fria fiskvägar förbi alla kraftverksdammar så att lax
och andra arter åter kan ta sig från havet, genom Lygnern och ända upp till Nolån och Sörån i Bollebygds
kommun för att leka.
Där leden passerar ån kan du se den vackra stenvalvsbron från 1800-talet vid sidan om den nya bron.
5. Ekar
Vid Smälteryds naturreservat finns det gott om gamla
grova ekar i branterna och i hagmarken. Här upptäckes 2015 den sällsynta ekoxen. Andra ovanliga och
vackra arter på vissa ekar är lunglav och korallticka.
6. Storåns delta
Sediment som transporterats genom Storån under tusentals år har avsatts och skapat ett delta vid utloppet.
Här finns vassar som är barnkammare för fisk. Fåglar
som skäggdopping, rörsångare och sävsparv häckar.
7. Bergbranter
Här kan man se de branter som sträcker sig genom
större delen av området. Branter och block ger skydd
åt en mängd kärlväxter, mossor, lavar och snäckor.
Här finns bergbranter med ”grönsten” som är mer
lättvittrad, basisk och näringsrik. Därför trivs krävande arter som bergjohannesört och trollsmultron samt
hotade lavar som örtlav och gråblå skinnlav.

10. Mjölktrappan
Denna stentrappa har använts när man från Flohult på
andra sidan sjön for över för att mjölka korna som gick på
skogsbete ovanför branten.
11. Femstenarör
Längs leden finns flera gamla gränsmarkeringar av okänt
ursprung. De består av fem stenar. Den så kallade hjärtstenen i centrum omges av fyra stenar.
12. Odlingsrösen vid Kronäng
Kronäng består av tre torp som låg under gårdarna Lida
och Alma. Ett av torpen beboddes fram till 1980-talet. De
små odlingsrösen som ligger längs leden vittnar om de
åkermarker som funnits här tidigare men som delvis vuxit
igen med skog.
13. Brant med Fjäråsgnejs
I branterna kan man se en grå gnejs som väldigt lätt delar
sig i skivor. Detta är Fjäråsgnejs som bröts och var ett eftertraktat material.
14. Stenbrott
Leden passerar förbi en stor hög med överbliven Fjäråsgnejs. Längre in ligger själva stenbrottet.

22. Lundflora
Vid Årenäs finns rika marker med ädellövträd och lundväxter som blåsippa och smånunneört. Här finns även ”hav” av
ramslök som blommar på försommaren och lägger en doft
av lök över området där man går. Det växer också många
mycket ovanliga svampar som lundtaggsvamp och orange
kantarell.
23. Ovanliga vildbin
Många av våra 300 vildbiarter har minskat mycket. Mellan
Årenäs och Tostekulla växer gott om ängsvädd som det
rödlistade guldsandbiet lever på. Biet gräver bon i marken
på solbelysta sandiga jordblottor. För att dessa boområden
ska finnas kvar behövs bete och tramp från djur som håller
öppet blottorna. Andra ovanliga vildbin som finns i området
är väddsandbi, vialsandbi och långhornsbi.

15. Kvarnar vid Ramhultafallet
Med en total fallhöjd på 64 meter är Ramhultafallet ett av
södra Sveriges högsta vattenfall. I Ramnån finns en damm
där man samlade vatten som släpptes på när man skulle
mala i kvarnarna som låg vid Ramhultafallet. Några kvarnstenar ligger kvar vid bäcken.
16. Kyrkvägen
Kyrkvägen, som man vandrar på till Årenäs, finns med
på kartor från 1600-talet. Här gick man varje söndag till
kyrkan i Sätila.
17. Gammal åkerterrass
Här finns en gammal liten terrass som tidigare
troligen använts som åker.
18. Gamla båtbryggan vid Årenäs
Här finns rester av den gamla båtbryggan
för Isa som anlade vid Årenäs på sin tur
längs Lygnern.
19. Utsikt vid Årenäs
Vid Årenäs gamla inägor finns fortfarande öppna åkrar och betesmarker.
Här har man en fantastisk utsikt över
Lygnern.
20. Ängsrester vid Årenäs
Vid Årenäs och Tostekulla finns
små rester av den gamla ängsfloran som funnits i området
under 100-tals år. Här växer stor
blåklocka, åkervädd, rödklint,
sommarfibbla och gökärt,
och det flyger ovanliga
fjärilar som violettkantad
guldvinge och bastardsvärmare i de
varma sydvända
sluttningarna.

Ledens svårighetsgrad

8. Bäckravin
Här finns en fin bäckravin som är en
oas för många känsliga och ovanliga
arter som dvärghäxört, praktfingersvamp, skuggmossa och havstulpanlav.
9. Hålväg och ekskog
Området ingår i Buarås gamla inägor som fram till
1800-talet till största delen bestod av slåtterängar. Efter
att slåtterängarna övergavs växte det upp ekskog. I
bergbranter växer här den ovanliga och hotade fågelfotsmossan och den sällsynta lundsångaren har hörts.
Leden passerar genom en gammal så kallad hålväg.
Den har uppstått genom att den trampats under mycket lång tid tillbaka i tiden, så att en djup fåra bildats.

21. Hamlade lindar
Vid Årenäs finns ett litet område med gamla och tidigare
hamlade lindar. Fram till 1800-talet beskar man grenar med
löv, samlade dem till kärvar och använde dem som vinterfoder. I träden lever den ovanligare skalbaggen lindbock.

Från Sätila sand till siffra 5: Lätt (väg)
Från siffra 5 till 10: Medel-svår (stig, Mjölktrappan saknar räcken)
Från siffra 10 till P-plats vid Ramhulta: Medel (stig)
Från P-plats vid Ramhulta till liten p-plats: Lätt (backig grusväg)
Från liten p-plats till Årenäs: Medel (skogsväg)
Från siffra 17 till 23: Medel (backig stig/väg/trappa)
Från siffra 23 till P-plats vid Årenäs: Lätt (grusväg)
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